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1. Maciej Miecznikowski zaśpiewa kolędy 
Już w najbliższy wtorek, 9 stycznia 2018 roku, w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła 
w Lęborku o godzinie 19.00 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu popularnego 
muzyka i wokalisty, Macieja Miecznikowskiego. Wstęp wolny.  
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” wraz z Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła i 
Urzędem Miejskim w Lęborku serdecznie zapraszają. W trakcie koncertu zostanie 
przeprowadzona kwesta na rzecz budowy Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego. 

Koncert Macieja Miecznikowskiego "Rodzi się Bóg" to przede wszystkim 
możliwość wysłuchania najpiękniejszych polskich i światowych kolęd oraz piosenek 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Nie zabraknie wspólnego śpiewania i 
opowieści o przeżyciach związanych z czasem świąt i wigilią. Kolędy usłyszymy przy 
akompaniamencie gitary czy akordeonu, w pięknych bogatych aranżacjach. Podczas 
tego niezwykłego świątecznego koncertu usłyszymy również nastrojowe utwory 
świąteczne, nowe akustyczne wersje przebojów Piotra Rubika (Jedenaste, Psalm 
Kochania), Seweryna Krajewskiego (Mija Rok), a także wybrane, liryczne utwory z 
autorskiej płyty "Będzie z nami dobrze". 

Maciej Miecznikowski - muzyk i wokalista, autor piosenek, a także showman i 
osobowość telewizyjna. Multiinstrumentalista – śpiewa akompaniując sobie na 
fortepianie i gitarze, gra też na trąbce, flecie i akordeonie. Z wykształcenia jest 
śpiewakiem operowym – absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku.  
 
2. XII Otwarty Konkurs Literacki "Legendy Błękitnej Krainy" 
Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska - Łeba" ogłosiła XII Otwarty 
Konkurs Literacki "Legendy Błękitnej Krainy". Główny cel przedsięwzięcia to, 
podobnie jak w latach ubiegłych, popularyzacja wiedzy o naszym regionie. Tematem 
inspirującym wyobraźnię uczestników będzie, już tradycyjnie, napisanie legendy o 
Błękitnej Krainie (ziemi lęborskiej). Nadesłane prace zostaną ocenione i nagrodzone 
w ramach nowych kategorii, uwzględniających wiek osób biorących udział w 
konkursie: "7 - 9 lat", "10 – 12 lat", "13 – 15lat" oraz "16 lat - Osoby dorosłe". Ponadto 
jurorzy przyznają Grand Prix (nagroda finansowa).                     
 
3. III Zimowy Rajd Nocny po Lęborku 
Rajd „Lębork nocą” odbędzie się 20 stycznia 2018 r.  na terenie miasta Lęborka.  
Trasa rajdu liczy 6 km:  Pl. Pokoju – ul. Armii Krajowej – al. Wojska Polskiego – al. 
Wolności - ul. Warszawska – ul. Dworcowa - ul. Piotra Skargi – ul. Staszica - Park 
Chrobrego (ognisko) – powrót na Pl. Pokoju. 
PROGRAM RAJDU: 
16.30 zbiórka uczestników na Placu Pokoju w Lęborku 



16.40 start na trasę rajdu 
18.30 ognisko w Parku Chrobrego przy Kamiennych Kręgach. 
19.00 zakończenie rajdu i powrót z parku na Pl. Pokoju.  
Organizatorzy zapewniają opiekę przewodnicką, kiełbaski, chleb; potwierdzenie 
punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej. Rajd odbędzie się bez względu na 
pogodę. 
ZGŁOSZENIA (w terminie do dnia 17-01-2018r.) przyjmuje Tadeusz Krawczyk, tel. 
500-180-012, firma@kartony.lebork.pl  
Patronat nad rajdem objął Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak. 
 
Organizatorzy: 
Koło Przewodników PTTK w Lęborku przy RO PTTK w Słupsku, 
Koło Turystyki Kwalifikowanej PTTK KAHEL KLUB II, 
Nadleśnictwo Lębork, 
Pomorski Ośrodek Ruch Drogowego w Gdańsku, 
LOT Ziemia Lęborska – Łeba, 
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.  
W zał. regulamin rajdu. 

4. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka 

PROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lęborka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach od 22.01.2018r. do 20.02.2018r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pokój nr 116, od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 9.00 do 15.00. 
Projekt przedmiotowego studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępny będzie również do wglądu w w/w terminie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Lęborku. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 15.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 
14, 84-300 Lębork, pokój nr 101, o godz. 15.30. 
 
Zgodnie z art. 11 pkt 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 03 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. Uwagi należy składać do 
Burmistrza Miasta Lęborka (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 
marca 2018 r. Uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym.  
 
5. Kanalizacja deszczowa i nowy asfalt na Małopolskiej - zakończony I etap 
Pod koniec 2017 roku zakończyły się prace drogowe na ulicy Małopolskiej. W 
ramach inwestycji wybudowana została kanalizacja deszczowa oraz asfaltowa 
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jezdnia. Fragment ulicy (dojazd do posesji) wykonano z kostki betonowej. Dzięki 
udrożnieniu przejazdu z ul. Małopolskiej przez rów melioracyjny do ul. Lubelskiej, 
powstało nowe połączenie drogowe i skrzyżowanie Małopolska – Lubelska – 
Mazowiecka. 
W roku 2017 prace drogowe prowadzone były 230 metrowym odcinku Małopolskiej 
od ul. Pomorskiej do Lubelskiej. W roku 2018 w kolejnych etapach wybudowana 
zostanie pozostała część ulicy. 
Budowa I etapu ulicy Małopolskiej to początek większych inwestycji drogowych 
zaplanowanych w najbliższych miesiącach w zachodniej części miasta.  
Do końca września 2018 roku asfaltową nawierzchnię zyskają ulice Małopolska (etap 
I, II i III), Mazowiecka, Gen. Sosabowskiego, Szarych Szeregów i Batalionu Zośka. 
Oprócz 1800 metrów jezdni wybudowanych zostanie 1345 metrów kanalizacji 
deszczowej. Inwestycja podzielona jest na 8 etapów. 
Nowe ulice wybuduje konsorcjum firm Kruszywo i Bituminium z Linii. Koszt drogowej 
inwestycji to 2 mln 895 tys. zł. 
Wykaz (etapy) budowanych dróg: 
I etap ul. Małopolska (230 metrowy odcinek od ul. Pomorskiej do Lubelskiej) 
II etap ul. Szarych Szeregów (229 metrów, cała) 
III etap ul. gen. Sosabowskiego (239 metrowy odcinek od ul. Orląt Lwowskich do 
Dywizjonu 303) 
IV etap ul. Mazowiecka (225 metrowy odcinek od ul. Lubelskiej do Myśliwskiej) 
V etap ul. gen. Sosabowskiego (229 odcinek od ul. Strzelców Podhalańskich do 
Powstańców Warszawy) 
VI etap ul. Batalionu Zośka (196 metrów, cała) 
VII etap ul. Małopolska (216 metrów od ul. Pomorskiej do Lubelskiej na wysokości ul. 
Sandomierskiej) 
VIII etap ul. Małopolska (178 metrów, pozostałe odcinki) 
 


